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UR INNEHÅLLET 
 En säker skola – vad bör man fokusera på och vilka steg behöver tas för tryggare personal och elever i skolor?
 Systematiskt trygghetsarbete och skolutveckling som grund för goda lärmiljöer och studiero 
 Hur utveckla gemensamma förhållningssätt som leder till goda relationer och trivsel genom hälsofrämjande  
 elevhälsoarbete
 Pågående Dödligt Våld – så hanterar polisen larm om PDV i skolan och hur du som skolpersonal bör agera  
 vid en krissituation 
 Proaktiv samverkan där förskola, skola, utbildningsförvaltning och socialtjänst arbetar samlat med  
 hälsofrämjande och förebyggande insatser

ERBJUDANDE! 

Boka flera personer pris  

från 4.990 kr

SÄKER OCH TRYGG 
SKOLA 2022
Förebyggande arbete för en säker och trygg lärmiljö och hur  
du förbereder dig och agerar om det värsta händer



TORSDAG 13 OKTOBER

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator

Hansi	Stafbom	
Skolsäkerhetsspecialist 
SKK	Säkerhetsakademin

Hansi Stafbom har mer än 30 års erfarenhet av säkerhets- och 
brottsförebyggande arbete. Han har även drivit HVB-hem för 
ungdomar med svåra sociala problem. Med utbildning i bland 
annat kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, personskydd, 
droger – tecken och symptom, brottsförebyggande arbete samt 
med fyra böcker bakom sig, har han höjt både kunskaps- och 
medvetandenivån hos chefer och anställda på många slags 
arbetsplatser. Han är Sveriges mest utbildade skolsäkerhetsspecialist 
genom ett mycket stort antal utbildningar i USA och han har även 
genomfört övningar inom PDV (pågående dödligt våld) sedan 1993, 
långt innan det ens var ett begrepp i Sverige. Hansi har även arbetat 
som lärarvikarie i grund- och gymnasieskolor under ca 2 år.

09:10-09:55 EXPERTANFÖRANDE  
Skolsäkerhet – strategier och arbetssätt för säkerhet 
och trygghet i skolan
• Vad händer i våra skolor – lägesbild och önskad utveckling
• Vad skolledare bör fokusera på och vilka steg som behöver tas 

för tryggare personal och elever i skolor
• Så kan skolan arbeta förebyggande i utvecklingen av en säker 

och trygg skolmiljö 
• Så utveckla bra rutiner och beredskap för det som faktiskt 

händer vilket är avgörande för skapandet av trygghet

Hansi	Stafbom	
Skolsäkerhetsspecialist 
SKK	Säkerhetsakademin

09:55-10:20 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:20-11:10 EXPERTANFÖRANDE

Elevernas trygghet i skolan och lärandet  
– evidensbaserade metoder för en god lärmiljö
• Hur kan skolan lyckas med ett systematiskt 

kvalitetsutvecklingsarbete där elevhälsan är en integrerad del i 
hela skolan? 

• Att främja ett elevhälsotänkande och utveckla gemensamma 
förhållningssätt som leder till ett positivt skol- och 
klassrumsklimat 

• Vägar till samsyn och samarbete mellan rektor, lärare och 
elevhälsa i skolans utvecklingsarbete

• Lärdomar från Visättraskolan – att lyckats vända en negativ 
trend med missnöje och instabilitet till en trygg och attraktiv 
skolmiljö 

 

Ingrid	Hylander	
Docent och legitimerad psykolog
Karolinska	institutet

Ingrid Hylander är leg. psykolog och docent i pedagogik med 
anknytning till Karolinska Institutet. Ingrid har arbetat som psykolog 
i skola och förskola samt lett forskningsprojekt om elevhälsa. 
Ingrid är medförfattare till bl.a. ”Elevhälsa som främjar lärande” och 
”Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete” samt har bidragit med 
forskningsperspektiv i tre böcker om Visättraskolans utvecklingsarbete.

11:20-12:00 PRAKTIKFALL

Systematiskt trygghetsarbete och skolutveckling som 
grund för goda relationer, trivsel och studiero 
• Så skapas god studiero, kvalitativ undervisning och en trygg 

arbetsmiljö genom hälsofrämjande elevhälsoarbete
• Organisation och process för ett trygghetsarbete som når hela 

vägen in i klassrummet
• Så kan man arbeta med värdegrund och förhållningssätt för 

en trygg skola som förebygger och förhindrar våld och hot, 
trakasserier samt mobbing bland skolans elever

• Relationskapande arbete och ett tydligt ledarskap – så arbetar 
vi för att uppmärksamma och inkludera elever med behov av 
extra stöd och vägledning

Erik	Hall
Biträdande rektor, Visättraskolan
Huddinge	kommun

Semira	Vikström
Rektor, sättraskolan
Huddinge	kommun

I grunden är Semira legitimerad lärare i svenska, svenska som 
andraspråk och religionskunskap i årskurs 4–9. År 2014 utsågs 
hon till ”Årets chef” i Huddinge, 2018 var hon en av tre finalister till 
”Stora skolledarpriset” och vann priset 2020. På Skolledare21 stod 
hon 2019 som finalist till utmärkelsen ”Årets rektor” och vann 2020. 
Erik är beteendevetare i botten och har sin bakgrund inom socialt 
arbete, främst inom socialtjänsten. Erik har i olika sammanhang 
också föreläst om elevhälsoarbete i praktiken, och har nyligen 
påbörjat rektorsprogrammet. År 2017 blev Erik utsedd till ”Årets 
chef” i Huddinge. 

12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:00-13:50 EXPERTANFÖRANDE

Pågående Dödligt Våld – så hanterar polisen larm om 
PDV i skolan och hur du som skolpersonal bör agera 
vid en krissituation 
• Hur kan man upptäcka och identifiera ett allvarligt hot?  
• När är det dags att larma 112 och vad kan skolpersonal och 

elever förvänta sig när polisen kommer? 
• Att öva och träna för kris – mental förberedelse om väpnat 

våld i skolan och insikter om olika handlingsalternativ för att 
minimera skadeutfallet vid en PDV-situation

Jonas	Schånberg
Polis och övningsledare
Polisen
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Katarina	Malmström
Avdelningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Nynäshamns	kommun

Katarina, leg psykolog och Annette, socionom är kollegor i 
Nynäshamn och har utvecklat ett nära samarbete tillsammans 
med andra i kommunen kring det som kommit att kallas 
Nynäshamnsmodellen – en modell för en systematisk 
samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen. Målet är att tillsammans arbeta med 
förebyggande insatser för barn och unga 0-20 år i kommunen.

15:55-16:35 PRAKTIKFALL

Trygghetsskapande arbete i praktiken
• Så förebygger och hanterar du utmanande och aggressivt 

beteende från elever
• Vikten av samsyn och konsekvent agerande från 

skolpersonalen för framgångsrikt trygghetsarbete  

Jonas	Nilsson
Förstelärare Stordammens skola
Uppsala	kommun	

Jonas Nilsson har arbetat som idrotts- och svensklärare sedan år 
2000, varav sju år i ett utsatt område i södra Stockholm. Under 
hela sin lärargärning har han intresserat sig för metoder, vilande 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, som bidrar till 
goda elevresultat, studiero och ett meningsfullt sammanhang. 
Tillsammans med universitetslektorn Martin Karlberg har han skrivit 
boken ”Handbok i klassrumsledarskap” som gavs ut hösten 2020.

16:35-16:45 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

16:45 KONFERENSEN AVSLUTAS

Jonas arbetar för närvarande som vakthavande befäl i polisregion 
Öst med säte i Linköping. Har tidigare tjänstgjort som regional 
insatsledare, yttre befäl, hundförare och ingripandepolis. Vid 
sidan av den ordinarie tjänsten som vakthavande befäl verkar 
Jonas även som utbildare och instruktör inom PDV (Pågående 
Dödligt Våld)/terror med inriktning på samverkan av blåljusaktörer 
samt polisiärt metodarbete vid efterforskning av försvunnen 
person (EFP). Han har bland annat genomfört en taktisk 
utbildning i Green bay, USA, inom kategorin ”active shooter” 
(den amerikanska motsvarigheten till PDV) samt deltagit i den 
internationell kursen ”Medical Response to Major Incidents & 
Disasters” på Karolinska sjukhuset. Kursens innehåll fokuserade 
primärt på omhändertagande vid masskadesituationer med 
särskilt fokus på terroristrelaterade scenarier. 

14:00-14:40 PRAKTIKFALL

PDV i praktiken – ta del av NTI-gymnasiets kunskaper 
och erfarenheter efter skolattacken
• Bakgrund kring skolattentatet på NTI-gymnaiset
• Så agerade vi i personalen vid den akuta krisen för att 

säkerställa vår och elevernas säkerhet i den mån vi kunde 
• Att leda i kris – vikten av ledarskapet för att skapa trygghet 

under en tid av oro 
• Krisplan för PDV – så arbetar vi förebyggande för att förhindra 

ytterligare krissituationer av detta slag  
• Lärdomar från attacken – vad hade vi kunnat göra 

annorlunda?  

Dalila	Adilagic
Rektor, NTI gymnasiet
Kristianstads kommun

Mattias	Hammar
Trygghets- och säkerhetschef
Academedia

Dalila är i grund och botten gymnasielärare och har nu arbetat 
som Rektor på NTI gymnasiet Kristianstad i 2 år. Mattias är är 
före detta polis och konsult med mångårig erfarenhet av att 
arbeta med incidenter, trygghetsarbete samt krisstöd. Under 
detta anförande kommer de tillsammans att dela med sig av sina 
erfarenheter kring skolattentatet på NTI gymnasiet i Kristianstads 
kommun i januari 2022. 

14:40-15:05 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:05-15:45 PRAKTIKFALL

Proaktiv samverkan där förskola, skola, utbildnings-
förvaltning och socialtjänst arbetar samlat med 
hälsofrämjande och förebyggande insatser
• Så samverkar socialförvaltningen och barn- och utbildnings-

förvaltningen på ett strukturerat och systematiskt sätt
• Hur möter vi våra barn och ungdomar genom förskola och 

skola för att skapa goda förutsättningar till ett gott liv
• Vikten av att arbeta förebyggande tillsammans från tidig ålder  
 

Annette	Ritari
Avdelningschef, Socialförvaltningen 
Nynäshamns	kommun
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers 
förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom 
att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt 
erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och 
konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker 
konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att 
erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % 
nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner 
eller detta evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Konferenskod: OFF1671

SÄKER OCH TRYGG SKOLA 2022

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	 Få	kunskap	kring	vad	skolledare	bör	fokusera	på	och	vilka	steg	
som	behöver	tas	för	tryggare	personal	och	elever	i	skolor
	 Ta	del	av	hur	du	kan	arbeta	systematiskt	med	trygghetsarbete	
och	skolutveckling	som	grund	för	goda	lärmiljöer	och	studiero	
	 Lär	dig	mer	om	hur	du	utvecklar	gemensamma	förhållningssätt	
som	leder	till	goda	relationer	och	trivsel	genom	hälsofrämjande	
elevhälsoarbete
	 Lyssna	till	hur	polisen	hanterar	larm	om	Pågående	Dödligt	
Våld	i	skolan	och	hur	du	som	skolpersonal	bör	agera	vid	en	
krissituation	
	 Bli	inspirerad	av	proaktiv	samverkan	där	förskola,	skola,	
utbildningsförvaltning	och	socialtjänst	arbetar	samlat	med	
hälsofrämjande	och	förebyggande	insatser
	 Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	kommuner	och	skolor	
från	hela	landet!

Allmänna villkor
Se	vår	allmänna	villkor	på		
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington	Hotel	- Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys	Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel	Hasselbacken	- Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop	House	Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic	- Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Nationell konferens 13 oktober 2022 

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj	om	du	vill	delta	på	plats	eller	digitalt	
Anmäl dig senast 26 augusti 5.990 kr  1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 30 september 6.490 kr  500 kr i rabatt
Ordinarie	pris		 6.990	kr

 
Mängdrabatt
Anmäl	fler	än	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så		
betalar	person	3,	4,	5	osv	endast 4.990 kr	per	person.

Vad ingår?
I	konferenspriset	ingår	dokumentation	och	att	du	kan	ta	del		
av	streamet	material	i	30	dagar	efteråt.
För	dig	som	deltar	på	plats	ingår	även	fika	och	lunch	under		
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person


